
مميقول الله عز وجل : ((  محمي رر منا ال مم حح رر مها ال رل مما ال حس من )) (( مب تتمي موال
من مممي مدا ال مل مب حل مذاا ا مه مو منا .ا  منمي مسمي مرا  ططرو مو منا .ا  طترو حي رز   )) الخ السورةموال

والتمينا والزيترونا وطرورا سمينمين.ا وهذاا البلد. وقوله تعالى: (( 
 ))، إقسام بهذه اليشياء الربعبة، أقسببم اللببه تعببالى ببالتين،الممين

والزيتو ن، وبطور سينين، وهذا البلد المين يعنببي مكببة، ل ن السبورة
 )) هببو الثمببرا والللتمينمكيببة فالمشببار إليببه قريببب وهببو مكببة، ((

 ))، وأقسببم اللببه بهمببا لهنهمببا يكببثرا نالزيترونالمعروف، وكذلك(( 
 )): أقسم الله به لهنه الجبل الببذيوطرورا سمينمينفي فلسطين، (( 

وهللذاكلم الله عنده موسى صلى الله عليببه وعلببى آلببه وسببلم. (( 
 )): أقسم الله به أعنببي مكببة لهنهببا أحببب البقبباع إلببىالبلدا الممين

الله، وأيشرف البقاع عند الله عز وجل.قال بعض أهل العلببم: أقسببم
 )) أرض فلسطينوالتمينا والزيترونالله بهذه الثلةثة، ل ن الول (( 

التي فيها الهنبياء، وآخر أهنبياء بني إسرائيل هو عيسى بن مريم عليببه
الصلة والسلم، وبطور سينين لهنه الجبببل الببذي أوحببى اللببه تعببالى
إلى موسى حوله، وأما البلد المين فهببو مكببة الببذي بعببث اللببه منببه
اا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلماء: ومعنببى قببوله: محمد

 )) أي طور البركة ل ن الله تعالى وصفه أو وصفوطرورا سمينمين(( 
لقدا خلقناا السنسانا فلليا أحسللنما حوله بالوادي المقدس.  (( 

 )) هذا هو المقسم عليه، أقسم الله تعالى أهنه خلق الهنسببا نتقرويم
في أحسن تقويم، وإذا تأملت الجملة أي الجملة التي فيهببا المقسببم
عليببه تبببين لببك أهنهببا مؤكببدة بثلةثببة مؤكببدات: القسببم، واللم، وقببد،

 )) في أحسببنفيا أحسنا تقرويمفأقسم الله أهنه خلق الهنسا ن (( 
خخلقة و((  اا، لهنه لفيا أحسنا تقرويمتقويم هيئة و  )) فطرة وقصد

يوجد أحد من المخلوقات أحسن مببن بنببي آدم خلقببة، فالمخلوقببات
لقللدالرضية كلها دو ن بني آدم في الخلقة، ل ن الله تعالى قببال: (( 

ثما رددسنللاها أسللفل )) . (( خلقناا السنسانا فيا أحسنا تقرويم
 )): هذه الردة الببتي ذكرهببا اللببه عببز وجببل تعنببي أ ن اللببهسافلمين

ا قبال اللبه تعبالى: (( خخلقبة كم تعالى يرد الهنسبا ن أسبفل سبافلين 
 )). فكلمببا ازدادت السببن فببيومنكما منا يردا إلىا أرذلا العمر

الهنسببا ن تغيببر إلببى أردأ ل فببي القببوة الجسببدية، ول فببي الهيئببة
الجسدية، ول في هنضارة الوجه وغير ذلك يببرد أسببفل سببافلين، وإذا



قلنا إ ن أحسن تقويم تشببمل حببتى الفطببرة الببتي جبببل اللببه الخلببق
عليها، والعبادة التي تبترتب أو تنبنببي علببى هبذه الفطببرة، فبإ ن هبذا
إيشارة إلى أ ن من الناس من تعود به حاله ب والعياذ بببالله ببب إلببى أ ن
يكو ن أسفل سافلين بعد أ ن كببا ن فببي العلببى والقمببة مببن اليمببا ن

اا  ةثم قببال تعببالى: ((  إلا الذينوالعلم، والية تشمل المعنيين جميع
 )) هببذاآمنللرواا وعملللرواا الصللالحاتا فلهللما أجللرا غميللرا ممنللرون

 )) يعنببي إلثما رددسنللاها أسللفلا سللافلميناسببتثناء مببن قببوله: (( 
المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإهنهم ل يردو ن إلببى أسببفل
السافلين، لهنهم متمسكو ن بإيماهنهم وأعمالهم، فيبقو ن عليها إلى أ ن

 )):غميللرا ممنللرون )): أي ةثببواب، (( فلهما أجللريموتوا. وقوله:  (( 
اا فكلمة ((   )) صالحة لمعنببىممنرونغير مقطوع، ول ممنو ن به أيض

القطع، وصالحة لمعنى المنة، فهم لهم أجر ل ينقطع، ول يمن عليهم
به، يعني أهنهم إذا استوفوا هذا الجر ل يمن عليهم فيقببال أعطينبباكم
ننة لله عز وجل عليهم باليمببا ن والعمببل وفعلنا وفعلنا، وإ ن كاهنت الم
نن عليهببم بببه، أي: ل ننة من اللببه ولكببن ل يمبب الصالح والثواب، كلها م
يؤذو ن بالمن كما يجري ذلك في أمببور الببدهنيا، إذا أحسببن إليببك أحببد
من الناس فربما يؤذيك بمنه عليك، فببي كببل مناسبببة يقببول: فعلببت

فمابك، أعطيتك وما أيشبه ذلك.  ةثببم قببال اللببه تبببارك وتعببالى: (( 
 )): اهنتقل الله تعالى من الكلم على وجه الغيبةيكذبكا بعدا بالدين

فمللاا يكللذبكا بعللدإلى الكلم على وجه المقابلة والخطاب قال: (( 
 )) أي: أي يشببيء يكببذبك أيهببا الهنسببا ن بعببد هببذا البيببا نبالللدين

 )): أي بمببا أمببر اللببه بببه مببن الببدين، ولهببذا كلمببا هنظببرا بالدين((
الهنسا ن إلى هنفسه وأصله وخلقته، وأ ن الله اجتببباه وأحسببن خلقتببه،
اا بكتابه وبمببا اا بالله عز وجل، وتصديق وأحسن فطرته فإهنه يزداد إيماهن

 ))((ا ألميسا اللللها بللأحكما الحللاكممينأخبرت به رسله. ةثببم قببال: 
وهذا الستفهام للتقرير يقببرر اللببه عببز وجببل أهنببه أحكببم الحبباكمين،
وأحكببم هنبا اسببم تفضبيل وهبو مبأخوذ مبن الحكمبة، ومبن الحكببم،
فالحكم الكبر العظم الذي ل يعارضه يشيء هو حكم الله عز وجببل،
والحكمة العليا البالغة هي حكمة الله عز وجل فهو سبببحاهنه وتعببالى
اا، وله الحكم، وإليه يرجع المر كله اا ويشرع .أحكم الحاكمين قدر


